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A bizottság 2015. évi munkája:

 Szenior Összetett Egyéni Bajnokság kiírása, értékelése, díjkiosztás

A  Szenior  Összetett  Egyéni  Bajnokságot  2016-ban  is  kiírtuk,  az  eredmények  alakulását 
Szepesi Imrének köszönhetően folyamatosan, naprakészen nyomon követhettük az Szenior 
oldalon. Az első három helyezettnek az MTFSZ érmet biztosított,  melyet a Nappali Egyéni  
Bajnokságon osztottunk ki. Emléklapot készítünk, melyet az első 6 helyezett vehet át a Tájfutó 
Gálán.  Az  emléklapok  nyomtatását  ismét  Máthé  Istvánt  vállalta,  ahogy  az  előző  évek 
hagyományát folytatva társadalmi munkában segítse a szeniorokat.

 Az  Egyesületi Bajnoki Pontverseny kiírása, értékelése, díjkiosztás

Szenior  Egyesületi  Bajnoki  Pontversenyt  2016-ban  is  kiírtuk,  az  állást  a  Szenior  oldalon 
lehetett  követni.  Megszülettek  az  eredmények.  Emléklapot  készítünk  az  első  6  helyezett 
egyesület részére, melyet minden pontszerző tag megkap. Az emléklapokat az egyesületek 
képviselőinek  a Tájfutó Gálán adjuk át.  Az emléklapok nyomtatását  Máthé István vállalta.

 Szlovák-Magyar Szenior Találkozó kiírása, szervezése, lebonyolítása

A 44. Szlovák-Magyar Szenior Találkozót 2016. június 25-én tartottuk a Középtávú Országos 
Bajnokságon  a  szlovákiai  Malachovban.  Eredménye  67:48  Magyarország  javára.  A 
visszavágót,  a  45.  találkozót  a  Szlovák  Karszt  Kupán  július  23-án  tartottuk  szűk  magyar 
csapat  részvételével,  ahol  veszítettünk  38:36  arányban.  Felvetődik  a  kérdés,  hogy  van-e 
értelme  fenntartani  a  találkozót,  ha  csak  néhány  versenyző  vesz  részt  a  szomszédos 
összecsapáson.  A szlovákiai  találkozó ebből  a szempontból  reális  eredményt  hozott,  mert 
mindkét ország országos bajnokságán a legjobbak vettek részt. 
A találkozóról emléklapot készítünk, amit minden a döntőben szerepelt résztvevő megkap.

 Az  MTFSZ  honlapon  belül  a  Szenior  oldalak  megjelenési  formájának  fejlesztését  Molnár 
Gábor  külsős  segítőként  végezi.  A  pontversenyeken kívül  kisebb  híreket,  információkat  is 
megjelenítettünk. 

 A Versenyszabályzatban a győztes idők egyes szenior kategóriákban bizottságunk kérésére 
módosításra kerültek, mert nagyon elmaradtak a nemzetközi gyakorlattól. A jövőben további  
módosítást  tervezünk,  mert  még mindig  nem értük  utol  a  nemzetközi  elvárást.  Sajnos  a 
kupaversenyek pályakitűzői sok esetben nem veszik figyelembe a győztes időket, szeretnénk 
ezen a téren változást elérni, ezért készítettünk egy átfogó táblázatot.

 Kaptunk  az  Elnökségtől  egy  feladatot,  amit  nem  tudtunk  megoldani,  mégpedig  a  régi 
versenyzők újbóli bevonása a sportágba. Erre nem volt semmi ötletünk, illetve arra jutottunk, 
hogy ez ügyben csak helyben a klubok tudnának tenni. Talán a Tájfutás napja programjához 
lehetne kapcsolni .
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